RAZPORED SVETIH MAŠ 24. 06. 2018 – 01. 07. 2018
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+ Alojzij
Šturje: Za žive in rajne župljane
Žapuže: + Anton in Mirko
V dober namen
Po namenu darovalca, Vipavska c.
DSO: Po namenu
+ Alojz
+ Ivan
+ Franc
+ Antonija
+ Štefanija
++ Premrl
+ Slavica
Za duhovne poklice, Grivče
Koper: Za letošnje novomašnike
Žapuže: + Peter
+ Bernard
+ Jože
Za žive in rajne župljane
+ Stanislav

Ob državnem prazniku bo v Branici slovesnost blagoslova obnovljenega
zvonika. Slovesnost bo ob 10h v ponedeljek, 25. 6., vodil škof Jurij. Pri maši
se bodo spomnili tudi pobite družine Brecelj. Lepo vabljeni na slovesnost in
spomin.
Slovenski novomašniki. Cerkev na Slovenskem se letos veseli devetnajstih
novomašnikov. Ta številka je letos še toliko bolj razveseljiva, če se spomnimo
lanskega leta, ko smo imeli v Sloveniji samo tri novomašnike. Ljubljanska
nadškofija ima štiri novomašnike, celjska enega, murskosoboška enega,
novomeška pa dva. Koprska škofija se veseli treh novomašnikov: Blaž Kernel
iz župnije Slavina, Gašper Naglost iz župnije Vipava in Andrej Penko iz župnije
Ubeljsko. Mašniško posvečenje koprskih novomašnikov bo v koprski stolnici
na praznik sv. Petra in Pavla, v petek, 29. junija 2018 ob 17. uri.
Poleg novomašnikov, ki pripadajo posameznim škofijam, so še novomašniki
iz redovnih skupnosti: 1. minorit, 1. kartuzijan, 1. kapucin, 4. jezuiti in 1.
cistercijan.
Za naše novomašnike v teh dneh prosimo Gospoda, naj jih obilno podpre s
svojim blagoslovom, hkrati pa prosimo Gospoda, ki je gospodar setve in žetve,
naj prav tako obilno pokliče novih delavcev na polje svoje Cerkve!
V petek gremo na mašniško posvečenje, zato zvečer ne bo maše v Šturjah.

12. NAV. NED.

24. 06. 2018 – 01. 07. 2018; št. 24/18
Uradne ure: Četrtek 08. – 10.00 in 18.00 – 19.00.
Strežnike in otroški pevski zbor vabim na počitnice v Ankaran od 15. –
18. avgusta, prijave sprejemam župnik do konca junija.
Darovi za obnovo prezbiterija: Za vaše darove se priporočam. Vsi bodimo
udeleženi v prenovo prezbiterija in zakristije, saj je cerkev last nas vseh.
Čiščenje in krašenje cerkve: Bizjaki, sledi Spodnje Žapuže in Breclji.
Češčenje Najsvetejšega bo v četrtek, pridite, molimo Jezusa!
Animatorji za oratorij: Danes popoldne in jutri temeljite priprave na oratorij,
prespimo v župnišču.
Oratorij začnemo naslednji ponedeljek, vsi prijavljeni dobite informacije po
elektronski pošti.
Terčeljeva pot na Otlico bo v soboto, 7. julija, odhod ob 7h izpred
Terčeljevega spomenika, maša ob 10h. Več v naslednjih oznanilih.
Letni koncert Moškega pevskega zbora Srečko Kosovel bo
na Dan državnosti, 25. junija ob 20h,
na dvorišču med cerkvijo in Marijinim domom.
V primeru slabega vremena pa v dvorani Marijinega doma.
Lepo vabljeni!

OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si
Kontakt: Župnija Šturje, Levstikova 1, 5270 Ajdovščina: 05 368 90 26;
odgovarja Zoran Zornik, župnik : 041 673 292, e-pošta: zoran.zornik@rkc.si;
Duhovni pomočnik g. Ivan Albreht: 041 885 796

